INFORMAREA PERSOANELOR ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subscrisa Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă HARGHITA,
cu sediul social în_MIERCUREA-CIUC, B-dul Frăției nr. 2, Județul Harghita CUI
11344042, telefon 0266 313423, email ajofm@hr.anofm.ro, reprezentată prin
director executiv Tiberiu Pănescu, în baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE)
2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016, vă
aducem la cunoștință următoarele:
1.

Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt
următoarele:
Nume și prenume, CNP, adresa de domiciliu/ adresa de reședință, adresa de
email, numar de telefon, starea sănătății, nivelul și specialitatea studiilor
absolvite, programele de formare profesională absolvite, istoricul locurilor
de muncă, motivul încetării ultimului contract de muncă, starea civilă, date
privind soțul/soția , copiii și persoanele aflate în întreținere, date privind
concediul pentru creșterea copilului (după caz), situația veniturilor realizate
din activități desfășurate în baza codului Civil și din activități autorizate
potrivit legii, etnia, conturi bancare;
2.
Scopul colectării datelor:
- Asigurarea serviciilor de ocupare pentru persoanele în căutarea unui loc
de muncă.
3.

Temeiul juridic al prelucrării datelor:

- Legea nr. 202/2006 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor;
- HG.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor;
- O.G. nr. 129 / 2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor;
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 15 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
-Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială;

-Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 883/2004;
-Regulamentul (ue) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului;
-Regulamentul (UE) NR. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind
libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii;
-Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/170 A COMISIEI din 2 februarie 2018
privind specificațiile detaliate uniforme pentru colectarea și analiza datelor în
scopul monitorizării și al evaluării funcționării rețelei EURES;
-Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13
aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă
(EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a
piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și
(UE) nr. 1296/2013;
- Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca,cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant
superior,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 416/2001 privind venitul minim garantat;
-Legea nr. 207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală;
-Ordinul nr. 279 / 2004, actualizat,pentru aprobarea Procedurii privind activitatea
de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a
executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare
-Ordinul nr. 3.497 / 2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi
comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii
fiscale restante sub o anumită limită;
Precum șui alte acte normative, reglementări aplicabile în domeniu, care conferă
temei juridic instituției pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
4.
Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal:
-Salariații subscrisei care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal,
în scopul stabilirii drepturilor bănești, profilare profesională , consiliere și
îndrumare spre formare profesională, medierea muncii, recuperarea debitelor;
-Instituții publice la care se transferă date în temeiul legii : Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Centrele Regionale de Formare
Profesională aflate în subordinea ANOFM, Direcția de finanțe publice, Casa de
pensii, Casa de sănătate, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, Poliția,
Tribunal,instituții cu drept de verificare și control și alte instituții publice cu drept
legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
-Medici de medicina muncii, în cazul persoanelor participante la programe de
formare profesională, la care accesul se poate face numai pe baza avizului
medicului de medicina muncii;
- C.N. Poșta Română și bănci la care aveți deschise conturi, după caz;
-Institutii de competenta in materie de somaj, consilieri Eures, angajataori din
UE/SEE/Elvetia, în situațiile care au legătură cu munca în UE/SEE/Elvetia;
-Furnizori privați de servicii de formare profesională, respectiv furnizori privati de
servicii de ocupare , medierea muncii si informare si consiliere profesionala,cu care
AJOFM Harghita încheie contracte;
- Beneficiarii de proiecte europene ,în baza protocoalelor încheiate cu AJOFM
Harghita, dar numai cu acordul scris al dumneavoastră.

NU intenţionăm transferarea acestor date către companii sau societăți de
marketing şi publicitate.
5.
Stocarea datelor:
Datele dumneavostră vor fi stocate pe toată durata în care vă aflați în evidența
agenției și păstrate în arhivă, de la data încetării valabilității dosarului, pe o durată
de 70 de ani, conform Nomenclatorului arhivistic al subscrisei.
Vă informăm că aveţi dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale,
precum şi rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării,
conform legii, precum şi dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dacă consideraţi că
drepturile dvs. au fost nerespectate.
Vom stabili măsuri tehnice și organizatorice, pentru a proteja și pentru a
asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter
personal prelucrate. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi vom preveni
încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
E-mail de contact pentru probleme privind prelucrarea datelor cu caracter
personal: protectiadatelor@hr.anofm.ro

